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 Om interessentmøtet  

 Bakgrunn 

På Grünerløkka har Bymiljøetaten en rekke gateopprustningsprosjekter, sykkel og kollektivprosjekter 
under planlegging. For å kunne se prosjektene i sammenheng er det behov for en overordnet plan for 
gatebruk og byrom. Dette arbeidet skal gjennomføres som en konseptvalgutredning (KVU) og vil 
kunne danne grunnlaget for den videre utviklingen og offentlige investeringer i området. 

KVU’en skal ta for seg og vurdere samspillet mellom gatene i prosjektområdet på et overordnet nivå, 
hvordan alternative konsepter i de enkelte gatene forholder seg til hverandre, og hvordan dette 
påvirker trafikkbildet, gatebruken og bylivet. Det skal gjennomføres en åpen og bred medvirknings-
prosess, hvor hensikten er å gjøre prosjektet tilgjengelig for innspill og synspunkter for et bredt utvalg 
av interessenter, berørte parter og andre. Som et første steg i medvirkningsprosessen inviterte 
Bymiljøetaten til interessentmøte på Popsenteret på Schous plass 11. januar 2016.  

 Intensjon 

Intensjonen med møtet var å orientere om KVU-arbeidet, med tilhørende rammebetingelser og 
ambisjoner, og samtidig innhente ulike interessentgruppers syn på hva som skal til for at Grünerløkka 
blir en attraktiv bydel også i framtiden. Det ønskede resultatet fra møtet var å identifisere behov og 
ønsker mange interessentgrupper har til felles og hvor man eventuelt har sprikende behov og ønsker. 

Dette møtet er som nevnt kun et første av flere forum for medvirkning i dette KVU-prosjektet. Det vil 
gjennomføres en kartlegging av barns behov ved bruk av Bymiljøetatens eget verktøy for slike 
kartlegginger; trafikkagenten.no. Åpne møter og åpne kontordager arrangeres i forbindelse med 
utvikling og vurdering av konsepter. Innspill fra alle disse aktivitetene vil samles i en egen 
medvirkningsrapport, hvor også tidligere relevant medvirkningsarbeid i nyere tid om initiativer på 
Grünerløkka vil tas med. 

 Arbeidsform 

Møtet ble sparket i gang med en fengende mini-konsert fra Grünerløkkens Mannskor som sang 
sanger om Oslo, Akerselva og Grünerløkka. Dette satte en fin stemning for resten av kvelden. 
Deretter ble KVU-arbeidet presentert av avdelingsleder i Bymiljøetaten Reidun Stubbe, 
prosjektledelser for KVU Grünerløkka, Odd Helge Løyning, og oppdragsleder i Norconsult, Kristin 
Brunborg Økland. Det var åpning for spørsmål, før deltakerne ble oppfordret til å jobbe i grupper. 

Gruppearbeidet bestod i at grupper på 4-5 personer først fikk uttrykke hva de setter pris på ved 
Grünerløkka i dag og hva de ønsker seg for fremtiden. Hensikten var å få en oversikt over hvilke 
kvaliteter ved Grünerløkka man ønsker og bevare og forsterke, og hvilke momenter deltagerne mener 
kan bedres. Deretter arbeidet de samme gruppene med å spisse budskapet fra gruppen om hva som 
er aller viktigst for dem for Grünerløkkas videre utvikling. Til slutt ble hver gruppe oppfordret til å 
presentere sine tre viktigste innspill i plenum før møtet ble avrundet.  
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 Deltakelse 
Interessentmøtet inviterte til deltakelse fra interesserte bedrifter og organisasjoner med tilknytning til 
Grünerløkka. Hensikten var, i denne omgang, å invitere folk som representerer grupper av 
mennesker. Dette er i tråd med KVU-metodikken og Norconsults beste praksis for 
interessentanalyser. Invitasjonslisten ble satt sammen av Norconsult og Bymiljøetaten på basis av 
kartlagte institusjoner, organisasjoner og bedrifter med tilknytning til området, samt ved hjelp av god 
dialog med Bydel Grünerløkka. Ca. 100 invitasjoner gikk ut, og det kom 44 deltakere på møtet. 

Bymiljøetaten og Norconsult takker for oppmøtet og den innsats som ble lagt ned i løpet av møtet. 

Type interessent Organisasjon - rolle  Navn 

Andre Arkitektstudent Petri Jäntti 

 Grape Architects Caroline S. Hjelseth  

 URBa Anne Wodstrup 

 URBa Inês Almeida 

Gårdeiere Aspelin Ramm Kristin Eide 

 Union Eiendomskapital  Cato S. Hauge  

Interesseorganisasjoner Grünerløkka Næringsråd Ulf H. Novsett 

 Oslo Handelsstands Forening Jon Anders Henriksen 

 UNiK Oslo Heidi Larsen 

 UNiK Oslo Tone Dalen 

 Bellona Dag Holtvedt 

 Grüner fotball Christian Piene Gundersen  

 Ottar Gjerde Christoffer Kjørsvik 

 Sonja Wiik Tor Lund 

 Isu Grünerløkka  Torgny Hasås 

 Luks Sven Bugge 

 Miljøforeningen Akerselvas 
Venner 

Gard Espeland 

 Naturvernforbundet Oslo Øst Erik Natvig 

 Norpark Lars Monsen 

 Oslo Elveforum Are Eriksen 

 Ringnes Park Øst sameie Sigbjørn Windingstad 
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Lokalpolitikere MDG Grünerløkka Ann Helén Often Hassel 

 MDG Grünerløkka Henrik Walter-Johnsen 

 MDG Grünerløkka Skjalg Molvær  

 Byrådsutvalget Grünerløkka Solveig Arnesen 

 Byutviklingskomiteen 
Grünerløkka 

Jarl W. Alnæs 

Rådgiver Norconsult - Bordvert Anders Hartmann 

 Norconsult Frode Konst 

 Norconsult Kristin Økland 

 Norconsult - Bordvert Marit Synnes 

Oslo kommune Bymiljøetaten - Bordvert Bård Rane 

 Bymiljøetaten - Bordvert Harald Rapp Nilsen 

 Bymiljøetaten - Bordvert Ida Øvren 

 Bymiljøetaten - Bordvert Katarina Young 

 Bymiljøetaten - Bordvert Lars Olav Farstad 

 Bymiljøetaten Line Holand 

 Bymiljøetaten - Bordvert Mari Svolsbru 

 Bymiljøetaten Odd Helge Løyning 

 Bymiljøetaten Ola Martinsen 

 Bymiljøetaten Reidun Stubbe 

 Kulturetaten - Deichmanske 
Bibliotek 

Kari Ravnaas  

 Kulturetaten - Deichmanske 
Bibliotek 

Kenneth Korstad 

 Kulturetaten Mari Opsahl 

Skoler Einar Granum Kunstfagskole Ottar Gjerde 

 Einar Granum Kunstfagskole Sonja Wiik 

 

Møtet ble ledet av Cecilia Jahr Stott og Stine Evjen fra Norconsults Seksjon for Innovasjonsledelse, på 
vegne av Bymiljøetaten v/prosjektleder Odd Helge Løyning. Åtte av deltakerne hadde rolle som 
bordvert og hadde et særlig ansvar for å få fram øvrige deltakeres synspunkter og for å sikre god 
dokumentasjon av gruppenes diskusjoner. 
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 Presentasjon av KVU Grünerløkka 

 Presentasjon v/Bymiljøetatens prosjektleder Odd Helge Løyning 

Odd Helge Løyning, Bymiljøetatens prosjektleder, holdt innledningsvis en presentasjon av bakgrunn 
og formål med prosjektet. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga oppdrag om gjennomføring av 
bestilte KVU Grünerløkka 19. oktober 2015, og Bymiljøetaten inngikk avtale med rådgiver 3. 
november 2015. 

Deler av gatenettet på Grünerløkka har store opprustningsbehov. Flere steder er det utfordringer med 
et uoversiktlig trafikkbilde og uheldige løsninger for fotgjengere, syklister, parkerte biler, varelevering 
og handel. Det er høy tetthet av prosjekter på Grünerløkka og i tilstøtende områder, og det er behov 
for å samordne de ulike prosjektene. 

Det skal utarbeides en overordnet plan som samordner og legger til rette for miljøvennlig transport, økt 
byliv og effektiv og miljøvennlig varedistribusjon. Det skal også redegjøres for konsekvenser for 
offentlig gateparkering, overordnede vernehensyn, kostnader, gjennomføring, rekkefølge og framdrift.  

Konseptvalgutredningen skal resultere i en overordnet gate- og byromsplan der gatenes rolle i 
transportnettet, og byrommenes rolle som handels- og oppholdssteder. I tillegg skal det utarbeides en 
liste over ulike tiltak i prioritert rekkefølge, og det skal gjøres rede for virkningen av tiltakene. Arbeidet 
vil kunne være et beslutningsgrunnlag for den videre byutviklingen og offentlige investeringer i 
området. 

 Presentasjon v/Norconsults oppdragsleder Kristin Brunborg Økland 

Kristin Brunborg Økland orienterte om arbeidsprosess, medvirkning og framdrift. Utredningen 
gjennomføres i henhold til Oslo kommunes veileder for konseptvalgutredninger, med nødvendige 
tilpasninger. Første fase i utredningen er å kartlegge dagens situasjon, gjennomføre en behovs-
kartlegging, interessent- og aktøranalyse. Med grunnlag i dagens situasjon og behovskartleggingen 
formuleres behov, mål og krav. 

Neste fase er å utvikle ulike alternativer som analyseres opp mot mål og krav. Konseptutviklingen 
starter med å belyse mulighetsrommet. Innspill, idéer og enkeltelementer videreutvikles deretter og 
settes sammen til helhetlige konsepter som analyseres og bearbeides fram til et anbefalt konsept. 
Arbeidet skal resultere i en konseptvalgrapport, en gate- og byromsplan og en prioriteringsliste for 
tiltak. 

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel legger føringer for en bred og åpen medvirkningsprosess. 
Det er opprettet en ekstern referansegruppe med involvering av aktuelle offentlige aktører, og det skal 
legges til rette for aktiv involvering av næringsliv, beboere m. fl. 

Offentlige og private interessenter involveres i behovsanalysen gjennom interessentmøtet 
(gjennomført 11. januar) og en egen kartlegging av barns behov (trafikkagenten.no). Deretter 
gjennomføres åpent møte og åpne kontordager etter grovsiling av alternativene, og interessenter får 
mulighet til å gi tilbakemelding på konsepter og temaer som utredningen skal belyse og ta hensyn til. 
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Arbeidet startet i november 2015. Gjennomføringstiden vil være ca. ett år, med sikte på en ferdig-
stillelse høsten 2016. 

 Pågående planer og prosjekter på Grünerløkka 

Det finnes en rekke pågående planer og prosjekter på Grünerløkka som er relevante for KVU’en. Her 
er en liste, per 11. januar 2016, som ikke nødvendigvis er uttømmende. Arbeidet med KVU’en vil 
kunne avdekke ytterligere behov. 

• Thorvald Meyers gate, forprosjekt og reguleringsplan, gjennomføring 2016/17 
• Markveien, gateopprustning mellom Søndre gate og Sofienberggata, bygging 2018? 
• Markveien, midlertidige tiltak, forslag i mulighetsstudie av Bymiljøetaten, fra oktober 2015 
• Korsgata, sykkeltiltak mellom Thorvald Meyer gate og Markveien, gjennomføres oktober 2015 
• Kraftfulle fremkommelighetstiltak i Thorvald Meyers gate og i Toftes gate 
• Innkjøp av nye trikker og tilhørende oppgradering av infrastruktur, 2019/2020 
• Plan for nytt, tettere og tryggere sykkelveinett i Oslo, gjelder flere gater på Grünerløkka. 
• Ring 1,5 for sykkel mellom Frogner og Helsfyr, over Grünerløkka 
• Nedre Foss, parkanlegg, bygging er i gang 2015, ferdig 2016 
• Beboerparkering for bydel Grünerløkka, vedtatt 2015 
• KVU Oslo navet, nytt knutepunkt ved nedre del av Grünerløkka 
• Rehabiliteringsplan Akerselva nedre 
• Schous plass, møteplass, oppgradering  
• Matmarked inne i Schous-kvartalet 

Under interessentmøtet var det hengt opp plansjer med litt mer utfyllende informasjon om de fem 
største av disse prosjektene, som også ble kommentert i Odd Helge Løynings introduksjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprosessen for KVU 

Punkter merket K: Ekstern kvalitetssikring av arbeid 

Punkter merket B: Politiske beslutningspunkter 

Punkter merket M: Viktige milepæler 
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 Deltakernes innspill til KVU Grünerløkka 
 

Etter introduksjonen om KVU Grünerløkka, jobbet deltakerne i grupper med sine innspill. Det ble gjort 
gjennom to runder med ulike spørsmål. Deltakerne jobbet i åtte grupper, med fire til fem deltakere i 
hver gruppe. Det var organisert 10 gruppebord med nummerering fra 1 til 10. Deltakerne satte seg 
imidlertid slik at gruppebord 1 og 4 ikke ble benyttet. Gruppenes arbeid ble støttet av bordverter, samt 
av prosesslederne for møtet. 

 

Spørsmål til del 1 

• Hva setter du pris på ved Grünerløkka i dag? 
• Hvilke ønsker har du for Grünerløkka i framtiden?  

Til dette fikk deltakerne utdelt et kart over området og en plansje til å skrive inn sine tilbakemeldinger. 
Dersom de ville kunne gruppene sette punkter på kartet og referere til disse i besvarelsen sin. Dermed 
kunne de velge å sette opp innspill som henviste til en spesiell plass, gate eller park på Grünerløkka 
eller mer generelle innspill som gjelder generelt og på tvers av geografi. Hensikten her var å få fram 
så mange meninger og innfallsvinkler som mulig. 

 

Spørsmål til del 2 

• Hva skal Grünerløkka være? 

Til dette fikk deltakerne utdelt en stor blink på en plansje hvor de kunne plassere gule lapper med de 
innspillene de syntes var aller viktigst å få fram med hensyn på hva de vil at Grünerløkka skal være i 
framtiden. Hensikten her var å se om vi kunne få et mer spisset budskap fra gruppene om hva de var 
enige om at er viktig for framtidens Grünerløkka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppene jobber med spørsmålene ved hjelp av plansjer, kart og gule lapper 
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 Oppgave 1 

 Hva vi setter pris på ved Grünerløkka i dag 

På spørsmålet om hva deltakerne setter pris på ved Grünerløkka ble det produsert en stor mengde 
innspill av gruppene på interessentmøtet. Nedenfor er innspillene gruppert under en rekke tema, og 
bearbeidet til mer helhetlige setninger enn det som ble skrevet på plansjene. Rekkefølgen på temaene 
nedenfor reflekterer ingen form for prioritering eller viktighetsrangering. 

 

Beliggenhet og bystruktur 

Grünerløkka ligger sentralt i Oslo, nær sentrum, noe som gjør den lett tilgjengelig både for fotgjengere, 
syklende og for de som reiser kollektivt. Trikken brukes flittig både av beboere i området og av 
tilreisende, og det finnes også busser som dekker litt andre geografiske ruter enn trikken. Det er svært 
positivt at trafikkbildet er behagelig, noe som i stor grad skyldes fraværet av tunge transportårer 
gjennom bydelen. Bydelen er også tilgjengelig for de som har behov for å komme til med bil, noe som 
også er viktig.   

Bydelen har et stort antall fotgjengere som beveger seg på kryss og tvers av området i alle retninger, 
og som bidrar aktivt til å skape liv og trygghet for ferdsel. En del av denne gående trafikken stråler ut 
fra Olav Ryes plass, og mange er opptatte av å ivareta aksen som går fra Birkelunden, via Olav Ryes 
plass, ned Markveien til Eventyrbrua (Ankerbrua). Denne aksen er svært viktig for handelsstanden og 
for å ivareta flyten i bylivet mellom Sentrum og Grünerløkka.  

En annen viktig akse som er forsterket de senere årene er den som strekker seg mellom Olaf Ryes 
plass, via Sofienberggata og Nedre Foss Gård og deretter mellom Vulkan og Mathallen. Denne aksen 
bidrar til å utvide det området folk opplever som Grünerløkka til en sone på vestsiden av elva som 
blant annet inkluderer Arkitekt- og designhøyskolen, Blå, Norsk design- og arkitektursenter og 
Kulturkirken Jacob. 

 

Mangfoldet 

Den kvaliteten ved Grünerløkka alle gruppene trakk fram er verdien i mangfoldet. Mangfoldet kommer 
i flere former. Det handler om mangfold i kulturell bakgrunn, aldersgrupper, interessentgrupper og 
tilbud i form av kultur og handel. Dette mangfoldet kan være på vikende front, med en tendens til at 
gruppen unge voksne vokser mer enn andre i Grünerløkkas demografiske sammensetning. 

Området preges av mange små uavhengige butikker og andre kreative virksomheter, i tillegg til 
enkelte større kjedebutikker og kjøpesentre. Dette gir et variert næringsliv. Interessentene er opptatte 
av å beholde dette fokuset på det særegne, det innovative og det nisjepregede, blant annet gjennom å 
gjøre det fortsatt mulig for små virksomheter å finne rimelige lokaler. 

Beboerne opplever at Grünerløkka kan være en livsløpsbydel hvor både barn, ungdom, voksne og 
gamle kan leve godt. Det er barnevennlig, med fine barnehager og skoler og tilgang på høyskoler for 
de unge voksne. For eldre finnes det eldresentre og mange egnede kulturtilbud. 

Grünerløkka er et utpreget kreativt og innovativt miljø med viktige kunnskapssentre. De kreative 
skolene Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøyskolen og Foss Videregående er viktige i så 
måte. Grünerløkka har også knytninger mot Oslo musikk- og kulturskole, selv om denne ligger noe 
utenfor det definerte området. Vi finner også Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), 
Deichmanske, Popsenteret, Parkteatret, Ringen kino og mange andre gode og varierte kulturtilbud. 
Dette trekker mennesker i alle aldersgrupper og bidrar til en bydel man kan være stolt av.  
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Matkulturen blomstrer også på Grünerløkka, med stor variasjon i matbutikker, markeder, restauranter 
og cafeer. Her finnes noe for enhver smak! Mathallen på Vulkan er et viktig bidrag til dette. 

 

 

Plassene, parkene og grøntarealene 

Et unikt trekk for bydelen er at det finnes så mange attraktive plasser og parker, og at fellesarealene i 
liten grad er privatiserte. Mange av plassene ble nevnt av gruppene som noe de setter spesielt stor 
pris på: Birkelunden, Olav Ryes plass, Schous plass, Paulus plass, Sofienbergparken med flere. Flere 
av plassene er parker med små og store grøntarealer som egner seg for et variert aktivitetstilbud, som 
aking om vinteren og minigolf og basket om sommeren, noe som bidrar sterkt til et aktivt byliv hele 
året. Vann i fontenene, muligheten for å finne stille soner og tilgangen på gratis Wifi er viktige detaljer 
som hever attraktiviteten til Grünerløkkas plasser enda mer. 

Mange trekker også fram viktigheten av Akerselva som miljøpark og rekreasjonsområde tilknyttet 
Grünerløkka, hvor folk aktivt benytter turstier, gangveier og grøntarealer. Det oppleves også som 
positivt at Kuba har blitt en utvidelse av bydelsparken, og man ser fram til at uterommet ved Nedre 
Foss er ferdigstilt. 

 

Arkitekturen 

Grünerløkkas arkitektur bidrar også til å gi bydelen sitt særpreg. Det er et fredet bebyggelsesområde 
med vakker 1800-tallsarkitektur som har en unik og sammenhengende kvalitet med lite stilbrudd. Lav 
bygningshøyde med godt tilpasset skala på gesimser og butikker gir et hyggelig preg og lite 
slagskygge. Bakgårdene er godt utnyttet og fungerer som sosiale oaser, både til privat bruk og til 
utelivsvirksomhet.  

 

Bylivet 

Grünerløkka er et livlig strøk, likevel gir det rom for et behagelig gateliv hvor man kan bli hengende 
igjen, for eksempel på vei hjem fra jobb. Dette blir blant annet skapt av brede fortau i strøksgatene 
som tilrettelegger for mange fortauskafeer og -restauranter. Det har også blitt mer aktivitet i 
tverrgatene, noe som gir et større og bedre tilbud og gir mer rom for byliv. 

Bydelen har alle de nødvendige byfunksjoner, og det er kort vei mellom tilbudene. Dette gir en 
kompakt og god bystruktur som fremmer byliv. I tillegg fungerer Grünerløkka som 24-timers by: En 
småby i byen hvor du kan leve et fullverdig urbant liv med tilgang til alt fra offentlige tilbud og 
infrastruktur til handels- og kulturtilbud. 

 

Særpreget 

Det vi på et overordnet nivå kan lese av svarene på dette spørsmålet er at Grünerløkka er en bydel 
med helt spesielle særtrekk som mange er svært opptatt av å bevare. Det finns en slags «lokal 
patriotisme» på Grünerløkka, som består av summen av mange befolkningsgrupper som bor sammen. 
Det er et byliv hvor premissene er satt av alle de som bruker Grünerløkka på ulike måter, og man ser 
et stort engasjement for bydelen. 
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 Hvilke ønsker vi har for Grünerløkka i framtiden 

Innledning 

Det kom en stor mengde innspill på spørsmålet om hvilke ønsker deltakerne har for Grünerløkka i 
fremtiden, og engasjementet var stort. Det er verdt å notere seg at innspillene under dette spørsmålet 
jevnt over er mer konkrete enn under forrige spørsmål, og derfor er også oppsummeringen gjort mer 
som en samling punktlister, organisert under en rekke tema. I oppsummeringen under er alle innspill 
tatt med, uavhengig av om de motstrider hverandre eller ikke. Innspill som var formulert svært likt er 
slått sammen, og punktene er redigert for lesbarhet. 

 

 

KVU-området 

 

• Utvides til Maridalsveien – Waldemar Thanes 
gate – Hausmannsgata – Københavngata – 
Sannergata 

• Inkludere Dælenenga og Sofienbergparken i 
planområdet 

 

• Inkludere Kuba-parken 
• Utvide området fra Sannergata helt til Ring 2, 

for å få med Sagene Skole, øvre del av 
Toftes gate og Ringnes Park som har økende 
fotgjengertrafikk 

 

 

Involvering 

 

• Større innbyggermedvirkning ved 
reguleringsplaner 

• Involvere barn og unge i planlegging av 
uterom 
 

• Involvere småbutikkene med hensyn til at de 
må kunne overleve anleggsperioden 

• Ivareta beboerne med tanke på støy 

 

Kollektivtrafikk 

 

• Utbedre kollektivtilbudet for øst-vest-transport 
slik at kollektivt blir et reelt alternativ til bilen 
også der – tydeligere rollefordeling mellom 
nord-syd-aksene for buss, bil og trikk. 

• Øke kapasiteten på kollektivtilbudet generelt 
sett, og gi trikken bedre infrastruktur 

 

• Alternative forslag til hvor en mulig ny t-bane-
stasjon kan ligge: 
o Olav Ryes plass 
o Ved Lakkegata skole 
o På Ruth Reeses plass (Foran Schous 

Bryggeri) 
o I Birkelundens sør-vestlige hjørne 
o IKKE Schous plass 

 

 

Sykkeltrafikk 

 

• Prioritere ferdsel på sykkel i hele området – 
gjøre det bedre og tryggere, og separere 
forgjengere fra syklende og syklende fra 
kjørende 

• Sette opp flere bysykkelstativer, for eksempel 
på Olaf Ryes plass 

• Bedre opplegg for el-sykler 
• Lage effektive transportetapper for sykkel 

(Markveien mot sentrum) 
 

• Gjøre Markveien til ren sykkelgate med bredt 
fortau 

• Flytte hovedsykkeltraseen bort fra Markveien, 
og legge den til Thorvald Meyers gate eller 
Toftes gate 

• Tilby trafikkskole for syklister 
• Bedre vintervedlikehold på sykkelveier og 

fortau 
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Biltrafikk og parkering 

 

• Opprettholde god parkering og 
biltilgjengelighet, ref. Torggatas gateoppstilling 
- IKKE som i Thereses gate 

• Vi trenger en god parkeringsløsning for 
området som ligger i ytterkant, og ikke inne 
strøksgatene 

• Offentlig tilgjengelig parkeringshus på 
Grünerløkka med god arkitektur som tar 
hensyn til bebyggelsen rundt – spesielt 
nødvendig dersom mye gateparkering fjernes 

• Opprettholde trafikklinjer og forbindelseslinjer 
på tvers og langs for bil – Thorvald Meyers 
gate og Toftes gate 

 

• Skinnegående varelevering med t-bane og 
trikk for alt som skal til Grünerløkka. Videre 
distribusjon med elektriske småbiler. 

• Sikre lommer i gatebildet som gir plass og 
parkering for håndverkere, varetransport, 
drosjer og annen transport for 
bevegelseshemmede, flyttelass, 
avfallshåndtering og andre viktige funksjoner 
for offentlige tjenester og næringsdrivende 

• Færre parkeringsplasser generelt, og i 
Markveien spesielt 

• Gjøre området mer bilfritt 
• Vekk med parkering i Søndre gate – 

«solsiden» 
 

 

Livsløpsmangfold 

 

• Bedre tilbudet for barnefamilier, for eksempel i 
form av flere barnehager, skatepark for 
ungdom, utstyrsbibliotek for fritidsaktiviteter og 
sette av områder for uorganiserte 
ungdomsaktiviteter 

• Sikre universell utforming av utearealer og 
adkomster til bygninger, for eksempel ved å gi 
beboerne ved Grünerløkka aldershjem tilgang 
til elva gjennom universell utforming av 
adkomsten. For å beholde bydelens helhetlige 
arkitektur kan disse adkomstene utformes av 
byantikvaren, for eksempel i smijern 

 

• Egne felt for rullatorbrukere og egne 
parkeringsplasser for rullatorer 

• Utvikle og fjerne flaskehalser for barnetråkk – 
utnytte snarveier og bevare spenningen med 
tilstedeværelse av trær, steiner og andre 
naturelementer som ikke begrenser deres 
bevegelsesfrihet 

• Legge til rette for mer idrett i bydelen 
gjennom for eksempel å rive det gamle 
klubbhuset på Dælenenga for å bygge en ny 
flerbrukshall, og gjennom å utnytte området 
og ballbanen ved siloen på Kuba bedre 

• Urban helse i fokus – fattigdomsbekjemping  
 

 

Næringsmangfold 

 

• Mer kontor- og næringsarealer til 
smånæringer 

• Sikre et noe bredere utvalg av butikker som 
retter seg mot flere typer kunder, også mere 
«main stream» – tillate at også kjedebutikker 
etablerer seg 

• Hindre at kjedebutikkene «overtar» bydelen 
• Regulering av  antall restauranter og kafeer, 

for å gi plass til flere spesialbutikker 
• Strengere regler for omregulering fra næring 

til bolig, og fra butikk til servering 
 

• Reservere lokaler i 1. etasje til virksomhet 
som inviterer folk inn, og sette en stopper for 
ombygging av næringslokaler til bolig – åpne 
fasader på gateplan skaper trivsel og trygghet 

• Få vekk visuell forsøpling, som tomme 
butikker og/eller butikker som tetter igjen 
vinduene ut mot gatene. 

• Bevare Postkontor og bank – viktig for 
næringsdrivende å ha denne typen offentlige 
tjenester lett tilgjengelig 
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Arkitektur og bystruktur 

 

• Sikre streng bevaring av 1890-gårdene 
• Få gjort noe med Hallén-gården 
• Sikre at Nedre Foss gård gjenoppbygges 
• Færre reklameskilt i byrom 
• Etablere grønne akser mellom grønne byrom 
• Gjøre Thorvald Meyers gate til gågate 
• Gjøre Markveien til gågate 
• Gjøre Eventyrbrua til gåbru 
• Restauranttilbud langs elva, samt andre 

aktiviteter på dag- og kveldstid, slik at det blir 
mindre skyggevirksomhet der 

• Bevare/bygge brede fortau på begge sider av 
Thorvald Meyers gate 

• Bruke gårdsrom og bakgårder mer aktivt, à la 
Mitte i Berlin. 

 

• «More Night Light Project»: Sette inn mer 
belysning i byrommet, både langs gater, i 
parker og langs Akerselva. Gjøre det tryggere 
å ferdes om kvelden/natten. 

• Få parkene mer knyttet til fasadene slik at 
parkene blir mer urbane 

• Ikke gjennomgangstrafikk langs parkene 
• Tilrettelegging for økt aktivitet i byrommet, 

gjerne i også midlertidige pop-ups og 
liknende. 

• Utescenen på Olav Ryes plass – «Habben»  
• Gjenskape langsgående terskel på 

damanlegg ved Vulkan 
 

 

Plasser/parker/grøntarealer 

 

• Utnytte grusplassen ved Birkelunden enda 
bedre med ukentlige markeder, foodtrucks og 
liknende. 

• Utvide parken ved Cuba sørover mot 
Grünersgate 

• Etablere barokkhage ved Nedre Foss gård  
• Opparbeide plass ved Foss videregående 

skole som byrom 
• Utarbeide en helhetlig beplantningsplan for å 

sikre at trær ikke tar for mye sol i byrommene 
og parkene – gjelder spesielt 
Sofienbergparken 

• Trenger en juletrefot i Birkelunden 
• Utvikling og opprusting av Ny York og parken 

rundt med bedre belysning og mer sport og 
fritidsaktivitet for barn og ungdom 

• Satse mer på Schous plass for å gjøre den 
tryggere og bekjempe kriminalitet i området. 

 

• Mer aktivitet i parkene: Lekeplasser, sport, 
skøytebane, zip-line, kunst og kultur 

• Lage en plan for fredning av Birkelunden – en 
skjøtselsplan – samt oppfølging av benker, 
søppelkasser og skilter 

• Bedre søppelhåndtering i parkene, med flere 
punkter og hyppigere tømminger – gjerne 
også en mer gjennomtenkt visuell utforming 
av søppeldunkene. 

• Gjøre turstien langs Akerselva tryggere og 
drive bedre vedlikehold av benker og 
belysning langs elva i stedet for nye 
designplaner 

• Gjøre fisking i Akerselva mulig. 
• Legge til rette for åpning av Thorsovbekken 

på lang sikt på deler av strekningen 
• Anlegge en badeplass 
 

Kultur  

• Utvidet åpningstid på biblioteket, slik at det 
også kan brukes som kveldsaktivitet 

• Ta vare på kunst- og håndverkmiljøene i 
Maridalsveien 3. Utvikle til et åpent sted for 
publikum, og passe på at det ikke blir et 
introvert sted slik som Vulkan. 

 

• Dristige kunstverk i det offentlige rom 
• Flere blå skilt fra Oslo Byes Vel, f.eks. på 

Halléngården 
• Lavterskel kulturhus som kan leies av alle 
• Gratis Wifi i hele bydelen 
• Utvikle en Grünerløkka-app med aktiviteter 
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 Oppgave 2 

 Hva skal Grünerløkka være? 

I denne oppgaven var målet noe annerledes. Mens det under oppgave 1 handlet om å få fram alle 
innspill, uansett om de var motstridende eller ikke, skulle gruppene under oppgave 2 forsøke å bli mer 
enige om hva de mente var aller viktigst for den videre utviklingen av Grünerløkka. I denne 
oppsummeringen er besvarelsene derfor dokumentert så likt gruppenes leveranser som mulig, med 
kun små justeringer for lesbarhet og forståelse.  

Gruppene dokumenterte som tidligere nevnt innspillene sine ved hjelp av gule lapper i en blink, hvor 
det viktigste skulle plasseres i midten og det litt mindre viktige i de ytre sirklene. Nedenfor kommer 
først en oppsummering av hva alle gruppene plasserte helt innerst i blinken, sortert etter tema. 
Deretter følger visualiseringer av alle gruppenes blinker i sin helhet.  

Mangfold – Grünerløkka som livsløpsbydel 

• Mennesker 
• Boliger 
• Aktivitetstilbud 
• Kultur 
• Butikker 
• Industri 
• Gründere 
• Serveringssteder  

 

Identitet – En bydel med særpreg 

• Selvforsynt 
• Funksjonsblanding 
• Lokalt engasjement 
• Annerledes 
• Attraktiv 
• Kreativ 
• Tolerant 
• Gammel arkitektur 
• Ny teknologi 

 

Byliv – Et godt gateliv 

• Aktive fasader i 1. etasje 
• Bevarte byrom 
• Puls 
• Trivsel 
• Uteliv 
• Shopping 

 

Miljø – En foregangsbydel 

• Blå-grønn byromsstruktur 
• Bilen er gjest 
• Bevare parkene 

 

Ferdsel – Et integrert transportsystem 

• Fotgjengere – gode gå-akser 
• Syklister 
• Vare- og næringstransport 
• Kollektivtrafikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engasjerte deltakere produserte en stor mengde tanker og innspill om KVU Grünerløkka 
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 Sammendrag 
Som vi kan observere av de foregående kapitlene er det et stort engasjement, både rundt hva som er 
bra med Grünerløkka i dag, og rundt hvordan det bør bli i fremtiden. Noen aspekter er det naturligvis 
uenighet om, men vi kan også se at en del temaer går igjen hvor det synes å herske relativt stor 
enighet.  

Gruppene er helt tydelig enig om at Grünerløkka er et sted med særpreg, som beboere og andre 
brukere er stolte av og ønsker å bidra aktivt til utviklingen av. Det handler om et ønske om å verne om 
og videreutvikle en sterk stedsidentitet. Til denne er det knyttet mange elementer, men sentralt står 
den helhetlige 1890-talls-arkitekturen og det mangfoldet av mennesker, kultur og næringsliv bydelen 
kan tilby. Bevaring er derfor et nøkkelord for mange når det gjelder Grünerløkka; gjennom regulering 
og helhetlige planer håper man å dyrke områdets egenart både visuelt og innholdsmessig. 

Aller viktigst for særpreget er mangfoldet. Grünerløkka har et klart uutnyttet potensial som 
livsløpsbydel dersom tilbud for barn, unge og eldre utvikles bedre. Dette gjelder både boliger, 
offentlige tilbud, aktivitetstilbud og trygghetsskapende tiltak. Med hensyn til næringsliv har mange et 
ønske om å verne om det spesielle og nisjepregede. Det handler om regulering av bruken av 
næringslokaler og regulering av leiepriser på næringseiendom. Det er viktig for mangfoldet at 
Grünerløkka også i framtiden kan skilte med et bredt spekter kulturtilbud, både på dag- og kveldstid, 
og til mange brukergrupper. Mange er opptatt av at kulturtilbudet skal inkludere det innovative og 
særpregede, og ikke nødvendigvis være drevet av kommersielle hensyn. 

Det synes å være stor enighet om at Grünerløkka skal være en grønn bydel, og gjerne være en 
foregangsbydel på miljø. Parkene, grøntområdene og elva er sentrale elementer i dette. Det må 
satses på å knytte disse sammen til grønne årer, og utvikle dem slik at det blir attraktivt å drive 
aktivitet der både for privatpersoner og for næringer. Vedlikehold og søppelhåndtering må styrkes slik 
at områdene ser rene og innbydende ut, og områdene må gjøres trygge for alle med blant annet godt 
gatelys. 

Når det gjelder transportbildet er interessene noe mer spredt, og det er ikke enighet om hvilken plass 
bilen bør ha på Løkka. På den ene siden veier miljøhensynet tungt for å innføre mange gågater og å 
fjerne parkeringsplasser. På den andre siden har næringslivet behov for varelevering og for at kunder 
som har behov for det skal kunne nå Grünerløkka med bil. På overordnet nivå ser det likevel ut til å 
være en viss enighet om at det skal finnes gode transportårer og en tydelig deling av gatearealet 
mellom myke trafikanter (gående og sykkel), kollektivt (trikk, buss, bane) og biler. Flere av gruppene 
har nevnt Torggata som et godt eksempel på hvordan dette kan løses. 

 


